
Fra udsat til ansat 
– et specialforløb for unge med bandetilknytning 

Et målrettet mentorforløb til unge med bandetilknytning. Fokus er på at motivere den unge til at 
indgå i et exitprogram – og hurtigst muligt at starte job, uddannelse eller et virksomhedstilbud.



”Fra udsat til ansat” er et målrettet mentorforløb til unge med 
bandetilknytning. Målet er at motivere den unge til at indgå i 
et exitprogram – og hurtigst muligt at starte job, uddannelse 
eller et virksomhedstilbud.

Mentor skaber tryghed og faste rammer med åben og ærlig 
kommunikation - og sikrer borgerens positive medvirken og 
ejerskab for egen fremtid på arbejdsmarkedet. Derudover sikrer 
mentor, at den enkelte holder motivationen og fastholder de 
aftalte aktiviteter, så borgeren ikke glider tilbage i en identitet, 
hvor offentlig forsørgelse er en selvfølge.

 
 
Hvem kan deltage
• Unge med tilknytning til territoriale og/eller kriminelle ung- 
 domsgrupperinger
• Uddannelsesparate eller aktivitetsparate unge

Hvad er inklusiv
• Forandringssamtaler med fokus på job/opstart på uddannelse  
 samt personlig holdningsbearbejdning
• Support fra mentor 24-7
• Intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning 
• Besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner
• Træning i at begå sig uden for tryghedssfære, fx at køre ture  
 uden sikkerhedsvagter
• Træne den unges approach, når personen omgås myndighe- 
 der, arbejdsgivere, banker m.fl.
• Valg af fornuftige fritidsinteresser
• Økonomisk vejledning
• Evt. afhentning af borger inden møde med politi/domstole,  
 misbrugsbehandling
• Etablering af virksomhedstilbud, herunder udarbejdelse af  
 praktikaftale – daglig uanmeldt opfølgning
• Samarbejde med Kriminalforsorgen og sikre overholdelse af  
 tilsyn
• Håndholdt indsats, hvis den unge afsoner, så vi arbejder hen  
 imod uddannelse og job
• Koordinering/opfølgning på aftaler med misbrugsbehandler,  
 læge, psykolog, sygehus m.fl.
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Integro a/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdslIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Varighed
• op til 26 uger inkl. praktik
• Ugentligt timeantal aftales med jobcenter

Kursisten får 
• En exitplan, der udarbejdes i samarbejde med den unge selv  
 og politiet

• Der kan evt. aftales et udslusningsforløb, hvor mentor følger  
 tæt op på realisering af de opstillede mål

• praktik, der træner den unges sociale kompetencer – og ikke  
 mindst skaber fundamentet (både socialt og økonomisk) - for  
 at den unge kan fastholde en tilværelse uden kriminalitet

• adgang til Integros virksomhedsnetværk både i nærområdet  
 og i regionen.

Specialmentorforløb der 
giver styrke til at stå imod

KrimEx er Integros unikke mentorkoncept til borge-
re, som er på vej ud ad en kriminel løbebane eller 
er kriminalitetstruede. Vi giver den styrke, den støt-
te og de skub, der skal til for at vende retningen. 
Uden løftede pegefingre giver vi en ”brugsanvis-
ning” på, hvordan man opnår et normalt liv, et 
job – og får ro på sin livssituation. Startende med 
praktik og hen ad vejen fast job. 

Få vores konceptbrochure om KrimEx, hvis du vil 
vide mere om specialmentorforløb, der giver styrke 
til at stå imod. Kontakt os eller hent brochuren på 
www.integro.dk

KrimEx 


